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Tudomány és hit.
(Vége)

Ezalatt az ablak egyik szárnya szép csöndesen 
kinyílt s az újra föltámadt. szél belopódzott rajta. 
A zokogó tudós észre sem vette. Pedig jó  lett volna 
vigyáznia, mert az a hamis szél valamit kilopott a 
szobából; kilopta azt a kétségbeesett kérdést: hol 
találom meg a boldogságot? — s ezt most gyors 
szárnyra kapva, lerohant vele a tágas hósivalagra. 
De most nem arra vette útját, merre az erdő búgva- 
búgó zokogását vitte el, hanem ellenkező irányba 
csapva át, arra felé tartott, hol a messze távolban 
a vak éjszakán keresztül egy pár reszkető csillag 
halvány fénye látszott. Egy kis falu gyértyavilágos 
ablakai voltak azok a halavány csillagok. Ide érve, 
végig futott az apró kunyhósoron s megzörgetve 
minden kis ablakot, bekiáltott : hol találom meg a 
boldogságot!? . . .  De ki ért volna reá feleletet adni, 
hisz a kunyhó lakói már megtalálták azt az alatt 
a viaszgyertyás kis karácsonyfa alatt, melynek tövé
ben oly angyal-arczczal mosolyognak a szülői szív
nek édes hajtásai: a gondtalan gyermekek.

De mégis, mégis van egy szív a kis faluban, ki 
meghallotta, kinek meg kellett érteni ezt a kétségbe
esett kérdést: hol találom meg a boldogságot?

Az apró falu még apróbb kunyhói közé beékelve 
állt az egyszerű kis parókhia. Csak egy szobája van, 
de hát minek is több, mikor oly sok jó  ember meg
fér egy kis helyen. Biz ezt a kis szobát sem adná 
ám a fiatal tisztelendő úr száz más ragyogó te

remért, mikor ez úgy, de úgy tele van boldogsággal, 
hogy több tán bele se is férne. A csillogó kará
csonyfa alatt három kis gyermek ugrándozik vidáman. 
Egyik képes könyvét nézi, a másik vadonatúj falovát 
nógatja menésre, míg a harmadik egy szöszke hajú, 
mosolygós arczú porczellán bábunak csík-szemeit 
akarja erővel lezárni, hogy aludjék, de sehogy sem 
sikerül a dolog. A karácsonyfa mellett a pamlagon 
ül a lelkész nejével. Kezük egymás dereka köré 
fonódik, fejüket egymás vállára hajtják, úgy nézik 
a kis ártatlanok boldogságát. Aztán találkozik tekin
tetük. Mindkettő szemébe köny tolul, a mik úgy 
ragyognak, csillognak a karácsonyfa apró gyertyái
nak fényében, mintha gyémántok volnának. Gyémán
tok is, sőt drágábbak annál, mert —  örömkönyek. 
Bár egészen elönti szempillájukat, dehogy törölnék 
le őket. Ób, az örömkönyeket nem úgy szokás 
letörölni, hanem úgy kell lecsókolni egymás szemé
ről ! . .  . Édesek azok, nem keserűek, mint a búbánat 
könycseppjei. Lecsókolják hát ők is egymás szeméről.

E perczben ér oda a szél. Megzörgeti halkan az 
ablaktáblákat, azután bekiált: hol találom meg a 
boldogságot ? . . .  A lelkész kibontakozik neje ölelő 
karjából. Arczán egy kis felhő vonul át, a szána
lom felhője. Valaki íme a boldogságot keresi; kinek 
állna kötelességében a kétségbeesett kérdésre felele
tet adni, ha nem a lelkésznek ?,! , . .  Kinyitja az ajtót 
és kiszól:

—  János, menjen csak kend estimára harangozni. 
De szépen húzza ám a harangot, mert ma kará
csony este van, az öröm estéje.

EVANGÉLIKUS CSALÁ DILAP

A LUTHER-TÁRSASÁG VALLÁSOS NÉPIES LAPJA.



—  110

János, az öreg harangozó, jól tudja már, hogy 
mint kell harangozni karácsony estéjén. Fölmegy a 
toronyba, megsimogatja a vén harangot, rá hajol, 
mintha azt súgná meg neki, hogy karácsonyest van, 
most a legszebben szóló hangját vegye ám elő. És 
a harang megérti öreg gazdája szavát. Néhány szó 
nélkülit himbálódzik a korhadt faállványon, aztán 
oda ütődik lassan a nyelvéhez. Lágy, reszhető hang 
ömlik az ütés nyomán, majd mind erősebb és erő
sebb, végre azután betölti hangjával az apró kis 
falut. Olyan szépen kong-bong, hogy lehetetlen a 
szavára nem imádkozni! Még a szél is lélegzetét 
visszafojtva hallgatja s csak akkor rebben föl ijed
ten az áhítatos némaságból, midőn a végső kongás 
száll a kis toronyból. Ezt a végső kongást azután 
szárnyaira kapja, keblére öleli s úgy szalad el vele 
a távol éjszakába. Vájjon hova viszi? . . .

*
Odafönt a csillagvizsgáló-toronyban pedig még 

folyton az asztalra borulva sír az ősz tudós. Szinte 
elíáradt már a zokogásban, csak úgy néha hallatszik 
meg-megcsukló hangja s kebléből fölszakadó mély
séges sóhaja. Aztán csönd ül a kis torony-szobára.

Most egyszerre suhogás támad odakünn. Újra 
megnyílik az ablak s kaczagva szalad be rajta a 
szél. Szárnyán ott hozza a feieletet. A tudós föl
kapja fejét és hallgat. Az ablakon át lágyan bongó 
est-harangszó szűrődik be s édes, méla hangja be- 
rezgi a szoba minden zugát angyal-ajkról fakadt 
énekével:

Krisztus megszületett!
Az ősz ember fölegyenesedik székében, fejét 

előre, az ablak felé hajtva figyel, nehogy egy hang
ját is elveszítse anaak az édes est-harangszónak. 
S míg ez zeng, míg hallgatja : kisimulnak arczán 
és homlokán a gond és bánat szántotta barázdák ; 
szivébe valami édes, valami kimondhatatlan édes 
érzést érez szállni, mi átjárja egész valóját, min
denét, azután kiül a két orczájára, örömrózsákat 
festve azokra.

A harang elhallgat. János, az öreg harangozó 
derekasan végezte dolgát. A tudós újra leül s ajkai 
mintha csak folytatni akarnák az elnémult harang
szó zengését, azt susogják: Krisztus megszületett!

—  Tehát karácsonyest van. Karácsonyest!
Mintha emlékezne ő egy karácsonyestre . . . Néz

zük csak . . . Igen, igen, most már emlékszik.
Egy kicsi szobában egy jóságos arczú öreg

asszony ül a fehér abroszszal leterített asztalnál. 
Kezében egy kopott, viseltes, sokat használt könyv 
van, abból olvas valamit annak a szöszke hajú 
fiúnak, ki édes anyja lágy ölébe hajtva fejét, oly 
figyelmesen hallgatja annak beszédes ajakáról, mint 
vezette az a fényes csillag a három királyt a kis 
Jézuska jászoláig.

Könybe lábbad két szeme az ősz tudósnak, de 
ezek már az örömkönyei. Ö volt az a szöszke hajú 
fiú s az a jóságos arczú nő, ki oly csodaszépeket 
tudott abból a régi könyvből olvasni: az ő édes 
anyja. A nő, édes anyja a sírban porlik már, de az 
a kopott könyv, melyben oly szép történetek voltak, 
talán még meglesz valahol. Úgy emlékszik reá, hogy 
magával hozta, mert édes anyja igen szivére kötötte.

hogy gondját viselje. Nézzük csak ! . . . Ifjúi gyorsa
sággal rúgja ki maga alól a széket s lázasan dobálja 
félre a sok tudományos könyvet, hogy megtalálja 
köztük azt a kopottat. A szép, aranyos kötésű mű
vek úgy zúgolódnak a kegyetlen bánásmód miatt, 
a mint a földre esnek. Bánja is ő, mikor most egy 
ócska könyvet keres, mely többet ér a világ minden 
szép-kötésű könyvénél! Végre valahol a többiek háta 
mögött megtalálja. Óh, mily örömmel kapja kézbe, 
szorítja kebléhez, mily sietve-siet vissza az asztalhoz 
s nyitja föl, hogy újra elolvassa azokat a csodaszép 
történeteket, a mik olyan szépen hangzottak egykor 
édes anyja beszédes ajakáról! Fölüti egy helyen 
s olvas:

. . .  « Boldogok, a kik sírnak, mert ők megvigasz- 
taltatnak; boldogok, a kik éhezik és szomjuhozzák 
az igazságot, mert ők megelégíttetnekf . . .

Olvassa tovább, tovább; lelke oly mohón szívja 
magába az éltető istenigét, mint a nyári nap hevé
től kiszáradt föld a permetülő eső első csöppjeit. 
Reá talál azokra a gyönyörű történetekre is, miket 
édes anyja ajkáról hallott utoljára. És a mint ol
vassa őket, újra gyermeknek érzi magát, boldog 
gyermeknek.

Ki tudja, meddig olvasott volna még, ha a rövid 
idő alatt átélt oly sok izgalom ki nem merítette 
volna az öreg testet! Feje hátra csuklik lassan a 
szék támlájára, szemei lezáródnak, — elalszik. De 
kezei álmában is oly görcsösen szorítják azt a kopott 
bibliát, mintha csak attól tartana, hogy valaki el
veszi tőle. Úgy mosolyog álmában, bizonyosan valami 
igen szépet álmodik . . .

Mi után egy hosszú emberöltőn át hiába futott, 
íme végre egy rövid estén megtalálta az ősz tudós: 
az igazi boldogságot.

*
Karácsonyéj van. A beláthatlan fehér hómezőn 

oly lágyan suhog végtől végig a deczemberi szél. 
Arra felé tart az erdőnek, valamit visz a szárnyán 
magával. Az erdő még mindig szerte-szét fújt, elreb- 
bentett édes álmát siratja. Most oda ér a szél. Lá
gyan végig búg a zokogó erdőn, valamit súg a sírva- 
síró fáknak, reszketve-remegő bokroknak. Csodák- 
csodája: ime, azok ajkán egyszerre elhal a zokogás 
s helyette édes örömtől dobog föl az erdő szive, 
rengeteg m élye; egyik fa ága a másikéhoz hajlik, 
ez ismét egy másra, —  egy pillanat és a fák, bok
rok versenyt zengik a suhogó szárnyú széllel azt az 
angyal-ajkról fakadt éneket:

Krisztus megszületett!
Aztán elül a szél, elhallgat az erdő s csöndes 

lesz a csillagszemű éjszaka. Csak a csillagok marad
nak még ébren. Vigyázniok kell a jó  emberekre. 
De ni, mintha valami mozgalom támadna köztük; 
valamennyi arra a csillagvizsgáló-torony felé tart s 
mindahány oly kíváncsian kukucskál be azon az 
öblös messzelátón keresztül a kis torony-szobába. 
Vájjon mit láthatnak ott benn? . . .

Az asztalnál egy ősz csillagvizsgáló alszik s míg 
arczán az angyalok mosolya játszik, két kezével oly 
görcsösen ölel kebléhez egy —  kopott bibliát!

Ifj. Porkoláb Gyula.
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Álmoskönyv.

Minden faluban van nem egy, de tíz olyan ház 
is, a hol téli esténként összejönnek az asszonyok, 
lányok s fonással, beszélgetéssel töltik el a hosszú 
estéket. Az ilyen fonóházak nem veszedelmesek, 
ártalmukra nincsenek sem a vallásosságnak, sem a 
a tisztességnek ; de vannak olyan házak is, a hol 
mindkét nembeli fiatalság találkozik s oda nem a fonás 
viszi a lányokat, nem a beszélgetés a legényeket, 
hanem a léhaság, a hanczurozás, a sikamlós társal
gás és az ott megengedett s otthonos illetlen visel
kedés. Az ilyen fonóházak az erkölcstelenség s a 
bűn melegágyai, az ilyen helyekre nem várt s nem 
remélt időben beszokott nézni a csendőrség is, hogy 
megtisztítsa a bűn tanyáját s az éjjeli jó  madarakat 
szétrebbentse.

Nohát én az ilyen fonóházakról nem akarok 
beszélni. . . Nem is ilyen ház a Bene József háza, 
a hova most belépünk. Van itt asszony, lány elég, 
de legény egy öklömnvi sincs. Egyedüli férfi a sok 
asszony-személy között a ház gazdája, a jó  Bene 
bácsi, ki estéről-estére az asztal mellett ülve hall
gatja, hogyan peregnek a nyelvek és az orsók. Rit
kán szól ő közbe, ritkán vágja ketté a beszéd fona
lát, csak akkor hallani szavát, mikor élettapaszta
latainak gazdag tárházából valamely tanácscsal kell 
ellátnia valamelyik asszonyt, vagy fiatal leányt. S a 
mikor ő beszél, akkor aztán csend van ; meghallhatnád 
a légy zümmögését, ha télben repdesne légy. Az ő ezüst
fehér feje, mély hangú beszéde, nyugodt, kenetteljes 
hangja hallgatást parancsol. Ilyenkor, a nagy csendes
ségre még Kádár Zsuzsi néni is felébred, felüti a fejét s 
szempilláit szétválasztani igyekszik; pedig azt mond
ják, hogy ez nála ritkaság, mert mihelyest rá ül a 
guzsalya talpára, nyomban előfogja a drémálás s 
alig nyújt egy-két szál fonalat, azonnal meglepi az 
álom. Mintha megbabonáznák, bóbiskol, bóbiskol 
szüntelen s megtörténik vele az is, hogy leesik az 
orsó ujjai közül. Ilyenkor aztán azok a hamis, süldő 
leányok kaczagással ébresztik fel szegény Zsuzska 
nénit. Tehet is ő arról, hogy olyan álmos szeme van ! 
Most is épen úgy já rt; leejtett orsóját veszi fel a 
földről, s szemrehányó pillantásokat vet az ő álmos
sága fölött nevetőkre. «Jó, jó, csak nevessetek, —  
mondja, —  majd meg is siratjátok még ti Zsuzska 
nénit. Most is, hogy rám jött a szendergés, olyan 
rossz álmom volt. S hányszor kisért, gyötör engem 
ez az álom !. . .»

«Mit álmodott?,* — hangzott felé minden ol
dalról.

«Mit álmodott ? —- kérdi hozzá lépve komaasz- 
szonya Váró Jánosné; —  beszélje el hamar, édes 
komámasszony, itt van az álmoskönyv a kelebembe, 
tüstént leolvasom, mit jelent az álma.»

♦ Nohát elmondom; azt a kis pelyhet, a mit a 
nyáron a libácskákról lekopasztottam, kitettem egy 
kicsit az udvarra, a fára. hogy hadd fújja át a szél, 
mert összecsomósodik abban a nedves házban; iszen 
tudja komámasszony, hogy télen csakúgy csurog a 
falról a víz. Hát a hogy egy kis idő múlva kite

kintek a pitvarajtón, ott tépi a malacz a pelyhem 
haját, levetette a szél s vitte szét a pelyhet, tele 
volt már vele az egész udvar, majd megszakadt 
a szivem utána.*

♦No mindjárt megnézem* —  s már ki is kereste 
Váróné az álmoskönyvben s olvassa nagy komoly
sággal: ♦Pehely : betegség».

♦ Az, az; attól félek —  sóhajt fel Zsuzska néni 
—  őrizzen az Isten, de olyan sokszor álmodtam 
már ezt s úgy nyugtalanít ez az álomlátás.*

♦ Bizony7, vigyázzon az egészségére, —- szól most 
közbe Bóldi Erzsi, — az én anyjukom is azt ál
modta, hogy a kertben Panni dunnáját kiszórta s 
harmadnapra rá megbetegedett s húsz álló hétig 
nyomta az ágyat s egy hónapja már hogy odalenn 
pihen.*

♦ Az én húgom ura is azt álmodta, —  tódítja 
Csajákné, —  hogy szétszakadt feje alatt a párna s 
tele lett még a szája is pehelylyel, úgy hogy majd 
megfult bele. Éppen azokon a napokon készült 
Amerikába; intettük is, hogy ne menjen, valami baj 
éri ott, de nem hallgatott ránk, elment s a tenge
ren megbetegedett s el is veszett. Juhász Ferkó 
írta meg, hogy lepedőben eresztették le a tenger 
vizébe . . . »

Ezeket a szavakat már általános könyezés kisérte; 
megsiratták a Bóldi Erzsu anyósát, meg a Csajákné 
húga urát, meg előre szegény Zsuzska nénét.

«Ugyan ne babonáskodjatok, — szólt közbe az 
öreg Bene József, —  nem csodálnám, ha sötétség
ben nevekedtetek volna fel. de ti tiszta-hitü evan
gélikusok vagytok! Ne adjatok semmit az álomra, 
inkább imádkozzatok a rossz álom után s ne a 
bolondító álmoskönyvet bújjátok! Isten kezében van 
életünk, egészségünk, sorsunk, nincs hát mit félnünk 
az álom tól. . . »

♦Hej, Józsi bácsi, mégis kell abban valaminek 
lenni. Az én uram is a nagyapját látta álmában, 
pedig már milyen régen halt meg, —  szólalt meg 
Kende Juli — és egy hónap múlva kaptuk a hír
adást, hogy a Pali sógorra rászakadt az istálló teteje 
s marhástól együtt agyon nyomta.*

♦ Az öreg harangozó Miska fia is holtat látott 
álmában, mikor szegény anyját nemsokára eltemet
tük, —  segített még az öreg menyecske lánya is — 
meg a Mihály szomszéd, a csizmadia is húsz esz
tendővel ezelőtt eltemetett menyasszony lányával 
álmodott, mikor egyetlen felnőtt legény fiát elvesz
tette. «Halottat látni, halál.*

♦ Még te is, te is így beszélsz Zsófi? — szó
lalt meg ismét az öreg Bene. —  Hát hasztalan 
olvasgatod a Biblia igéit, hogy: Istennél vagyon az 
életnek kútfeje; nyereségünk életünkben és halá
lunkban a Krisztus, a ki Ö benne bízik, soha meg 
csalatkozik, mert Ö az úr élet és halál felett. —  Az 
álommagyarázó által ugyan nem tudjuk meg soha, 
hogy mi vár ránk, mert Istennek titkait halandó 
ember ki nem fürkészheti, sem szándékait a földön 
Ö senkinek meg nem jelenti. Nem szabad tehát 
álmaink fölött töprengenünk, sem a rossz álomtól 
remegnünk, hanem Istenben kell helyeznünk bizodal-
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munkát, reá bíznunk magunkat s várjuk megnyug
vással, a mi reánk elkövetkezendő. — Hogy az em
bernek néha nehéz, ijesztő álma van, annak mindig 
meg van a maga természetes oka. Vagy sokat ettél 
s hirtelen tértél pihenésre ; vagy pöröltél, mérgelőd
tél nappal, vagy megijedtél valamitől; vagy nagyon 
mélyen halott rád valami, vagy ijesztő dolgokat 
forgattál elmédben. —  a rossz és nehéz álmoknak 
ilyen körülmények szoktak okaiul szolgálni. Táplál
játok magatokat mértékletesen ; érzésben, szólásban, 
cselekedetben legyetek nyugodtak; bízzátok maga
tokat minden ügyetekben Istenre: s akkor elkerül
nek benneteket a rossz álm ok! S ha mégis vala
mikor megszállana benneteket ilyen, ne adjatok arra 
semmit, jelentését sohse keressétek az álmoskönyv
ben; mert a mi ott össze van írva, akárki össze- 
róhatja; üres fecsegés az egész, igazságon, tapasz
talaton nem alapszik, mert nem is alapulhategy 
álomnak magyarázása sem. Hiszen a ki írja az ál
moskönyvet, az is kijelenti® az élőbeszédben, —  ott 
olvashatjátok akármelyik álmoskönyv elején, —  hogy 
csak mulatságnak okáért Íratott az. S ti mégis elhi
szitek oktalanul!*

«De iszen, —  próbált ellenkezni Gondos An- 
drásné,.—  nekem is beteljesedett egy álmom. Mikor 
a «Virág» ökrünk lába eltört az itató-válunál, előtte 
való éjszaka azt álmodtam, hogy egy hosszú hídon 
mentem át s alatta zavaros, sebes viz folyt; meg
néztem még virradat előtt az álmoskönyvet, hogy 
mit jelent az. Hát ott találom: *hidat látni: sze
rencsétlenség/» S alig hogy leteszem a könyvet, jön 
az uram s mondja nagy búsan, hogy a virág elcsú
szott. a lába eltört s már nyúzza is a mészáros. Meg 
a Kenderes Istvánné is megálmodta, hogy a János 
fia- összekelt Amerikában azzal a fránya Lúgos 
Rózsival, kék ruhába látott egy embert a házba 
belépni, mintha gépész lett volna, megnézte, mit 
mond az álmoskönyv s azt olvasta, hogy: *kék ruhá
ban embert lá tn i: új hír;» hát meg is jött az új 
hír nemsokára, még most is fáj tőle a Kenderesné 
feje, fájni is fog, a míg él, hogy egyetlen fiát olyan 
személynek nevelte* . . .

«No elég legyen már, —  vágott közbe ismét az 
öreg Bene, —  lári-fári mind, a mit beszéltek! Ke
mény a fejetek az okos szó befogadására. A pap 
se győzne nektek eleget beszélni. Azért csak annyit 
mondok még egyszer, hogy minden álmoskönyv a 
tűzre való s gyenge értelme van annak, a ki abban 
hiszen. Az idő is elhaladt, vedd elő csak kis uno
kám a szent Bibliát s olvasd fel a Jerémiás próféta 
29-ik részének 8 ik versében foglalt intést, azzal 
lesz legalkalomszerübb lezárni a napot.*

S a fiú olvasta:
<Ne hitessenek el titeket a ti prófétáitok, kik 

vágynak közöttetek és a ti jövendőmondóitok; és ne 
figyelmezzetek a ti álmaitokra, melyeket álmodtok, 
mert ők hamisan prófétáinak néktek . . . »

Kovács Andor.

Az  evangyéliom apostolai.
Tizenkét apostolt küldött az Úr hajdan,
Hogy a nagy világnak az üdvöt elvigyék;
Vérpad, máglya, bilincs vala osztályrészük.
S midőn az üdvösség evangyéliomát 
Porba temető a tévéig s vak babona:
Újra tizenkettőt küld megmentésére;
Isten szent leikétől ihletett férfiút.
Ezek is óh sokat szenvedtek érette!
Be hű buzgalmukat megáldd az Isten.
Vald és Vihlif volt az s a máglyán elhamvadt 
Huss s Szavanarola: örök időkön át 
Fényes csillagokként ragyogó nagy nevek.

És ezután jött ő !  Hősök hőse: Luther.
Egyszerű bányásznak nagy s dicső magzatja. 
Róma ádáz dühe viharként támad rá,
De ő megáll, mint az erdők erős tölgye . —- 
S daczol hősileg a tomboló viharral!
Oldalán ott harczol hűséges barátja:
—  Testileg kicsiny bár, szellemben óriás —-  
Jó Melanchton Fülöp, Némethon mestere.
Ott küzd a hareztéren: Zvingli, Sváíjcz hős fia, 
Ott Kálvin, a híres frank szellemes sarja 
S a rettenthetetlen skót reformátor: Knox.

Ezek valának a szellemi bajnokok . . .
Melléjük állanak hős, koronás urak.
A hitet védeni fegyverrel is készek;
Szászok fejedelm e: Frigyes, a «bölcs» s fá n o s , 
Békében. viharbán egyként «állhatatos*.
S végül ő, a ködös Éjszak oroszlánja,
A  legvitézb bajnok: Gusztáv Adolf király.
K i —  óh j a j !  —  Lützennek véres harczi síkján 
Gyorsan letűnt, mint egy fényes hulló cs illa g ... 
De bár múló testük régen porrá lett már, 
Szellemük él s munkál! S a mit megkezdenek: 
Nagy művüket az Úr diadalra viszi.

Savonarola.
— Mai képünkhöz. —

Olvasóink bizonyára csodálkozni fognak, hogy 
egy csuhás barát képét adjuk az ‘ Evangélikus 
Családi Lap* hasábjain; de ez a barát meg
érdemli érdeklődésünket s rokonszenvünket, mert ő 
a reformáczicnak előhírnöke s útegyengetője volt. 
A Németországban most életbeléptetett s múlt szá
munkban ismertetett *Heinze-féle törvény* hozza őt 
eszünkbe, mint a ki hajdan ugyancsak a ledérséget 
terjesztő minden eszköznek hadat üzent s azokat pár 
száz évvel ezelőtt —  épen húshagyó kedden — 
Flórencz piaczán elégette.

Savonarolát a viszonyok tették reformátorrá. A 
világ gonoszsága és romlottsága ellen keresett védel
met és megnyugvást, ezen okból lépett az előkelő 
szülők gyermeke a bolognai dominikánus kolostorba. 
A nyugalmat nem találta, de azért maradt barát 
14 évet töltött a kolostorban vezeklés és tanulmá
nyozás között, mikor 37 éves korában rendje Fló-
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renczbe küldötte az újonnan felvett tagok, a novi- 
cziusok oktatása czéljábó). A kolostor kertjében egy 
rózsabokor árnyában oktatta tanítványait. Mikor 
világiak is részt vettek előadásaiban s a hely szűk
nek bizonyult: a templomba vonult. Prédikálása 
szivet megindító volt, ereje elragadó. Azt tanította, 
hogy a Krisztus az egyedüli megváltó és senki m ás; 
hogy az írás Krisztushoz vezet, nem pedig Szűz 
Máriához és a Szentekhez. Az üdvösségei nem a 
jócselekedetekkel lehet kiérdemelni, a mint az egyház 
tanítja, hanem a szívnek Krisztusnak hit által való 
odaadásával.

Savonarola prédikáczióinak hatása óriási volt, 
Az emberek sírtak, mikor megrázó beszédeit hall
gatták. Mikor a templom is szűknek bizonyult hall
gatói befogadására, az előcsarnokban készítettek áll
ványokat. hogy a hegyekről is besereglő népnek 
helyet adhassanak. A mozgalom akkora arányokat 
öltött, hogy a hatalmasok féltékenykedését idézte 
elő, annál inkább, mert Savonarola az ő beszédeiben 
sem nagyot, sem kicsit, sem Rómát, sem az uralkodó 
Mediczi családot a bűn ostorozásánál nem kímélte. 
A mediczi család akkori feje, Mediczi Lőrincz, azzal 
akarta Savonarolát megnyerni, hogy kolostora pénz
tárába nagy összeget fizetett. Az ajándékot Savonarola 
a szegények között osztotta ki. A pápa bibornokkala- 
pot ajánlott fel neki. Savonarola azt felelte, hogy ő 
neki nem kell semmiféle vörös kalap a martirkala- 
pon kívül, melyet saját vére fest pirosra.

Fenyegetésekkel sem tudták hallgatásra bírni. 
Tudtára adták, hogy ha izgatásaival fel nem hagy, 
kiutasítják az országból. «Nem törődöm vele, —  
mondá. A ti országtok a többi országokhoz képest 
akkora, mint egy lencseszem. Mediczi Lőrincz pedig 
tudja meg, hogy jóllehet most az állam feje, én 
pedig csak szegény barát, mégis én maradok s ő 
neki kell mennie!»

Savonarola fenyegetése beteljesedett. Mediczi Lő
rincz ragályos betegségbe esett s mikor már senki- 
sem segíthetett rajta, az örökkévalóság kapuja előtt 
Savonarolát hivatta betegágyához s azt kérdezte, 
a mit a gazdag ifjú Jézustól, hogy mit cselekedjék, 
hogy az örök életet elvehesse. Savonarola azt mon
dotta, hogy higyjen a Jézus Krisztusban, a kinek 
az érdeméért a mennyei atya az ő bűneit meg is 
tudja, meg is akarja bocsátani, hogy a jogtalanul 
eltulajdonított kincseket jogos tulajdonosuknak adja 
vissza, hogy családjának az államra való jogtalan 
befolyását szüntesse meg. Lőrincz különösen ez 
utóbbit nem akarta. Savonarolától elfordult s meghalt 
a nélkül, hogy a hatalmas embert még egyszer látta 
volna. Vagyonát s befolyását fia, Mediczi Péter örökölte, 
ki szinte szálka volt Savonarola szemében. Megjöven
dölte neki, hogy az Úrnak kardja el fog jönni észak
ról, hogy az országot bűneiért megfenyítse és a 
Medicziek jogtalan uralmának véget vessen. Jóllehet 
a jövendöléskor béke volt, a jövendölés ismét betel
jesedett. 1494-ben VIII. Károly, franczia király trón
örökösödés miatt háborúba keveredett Nápolylyal s 
mivel a Medicziek Nápolylyal szoros összeköttetésben 
állottak, a franczia sereg először is a Medicziek 
fészkét, Flórenczet vette ostrom alá. A Medicziek 
látva a népnek ellenük fordult ingerültségét, ideje

korán elmenekültek. A nép őket árulóknak nyilvání
totta, fejükre díjat tűzött ki, vagyonukat elkobozta, 
a franczia király elé pedig Savonarola vezetése alatt 
küldöttséget menesztett, hogy szövetségét felajánlja. 
A franczia király erre Flórencz alól elvonult.

Ettől fogva a flórenczi köztársaság szellemi vezetője 
Savonarola lett. Tanácsára a régi alkotmányt visszaállí
tották s megkezdették Flórencznek keresztyén szeiletn- 
ben való átalakítását. A jogtalanul szerzett vagy ont jogos 
tulajdonosának visszaadták, a halálos ellenségeket 
kibékítették, a szeretet munkásságát életbe léptették. 
Az ifjúság elment a házakba s a kártyát, koczkát, 
álarczot, hamis hajat, jelmezt s minden ilyen haszon- 
talanságot összeszedtek és húshagyó kedden délben 
a város piaczán a tanács jelenlétében ünnepélyesen 
elégették.

E közben azonban ellenségei napról-napra töb
ben lettek. A ledér «dühöngök* a korlátok közé 
szorított erkölcsöket nem tűrhették s csak az alkal
mat lesték, hogy Savonarolát megsemmisíthessék. 
Még életét is fenyegették, úgy annyira, hogy csak hű 
barátaiból alakult önkéntes testőrsége kísérete mellett 
mehetett a szószékre.

A legnagyobb megpróbáltatás ezután következett. 
VI. Sándor pápa, kora legelvetemültebb embere, 
Savonarola működését szó nélkül nem hagyhatta. 
A sok ellene tartott prédikáczió Savonarola legna* 
gyobb ellenségévé tette.

S midőn a nép hangulata mindinkább ellene for
dult, a pápa a kedvező alkalmat felhasználva, Savo
narolát 1497-ben kiátkozta.

Savonarola azonban nem ijedt meg. A következő 
nap a jogtalan kiközösítés semmis voltáról, az egy
ház iránt való hűségéről s a sátán birodalma ellen való 
harczről beszélt. A pápa erre azzal felelt, hogy Savo
narola halálát kívánta, még ha Keresztelő János 
volna i s ; Flórenczet pedig egyházi átokkal fenye
gette, ha kívánságát nem teljesíti.

Végre mégis az ellenség lett a győztes. A dühön- 
gőknek sikerült a népet annyira felingerelni, hogy 
a Sz. Márk kolostorát megrohanta. Savonarolát jó - 
barátjai fegyverrel akarták megvédelmezni, de Savo
narola nem engedte. Savonarolát s két társát elfog
ták, bilincsekbe verték s a nagyhéten hétszer kín- 
padra vonták, megkorbácsolták, lábait pedig izzó 
szénre tették, hogy vallomásra bírják. Mint később 
kinyilatkoztatta, fájdalmában oly vallomást tett. mit 
különben nem tett volna. A pápa Savonarolát és 
két társát eretnekség, az egyház üldözésének, a nép 
felizgatása vétkében bűnösnek mondván ki, halálra 
ítélte, 1498 áldozó csütörtök előtti napján mind a 
hármukat megégették s hamvaikat az Arnóba szórták.

0  is tehát, mint az egyházjavitást sürgető más 
elődei, áldozatul esett az emberi rövidlátásnak s a 
babonából hasznot húzni akaró alacsony önzésnek. 
De az általa ápolt szellem tovább élt és működött. 
Az a «hattyú», a kit ugyancsak máglyán elhamvadt 
előreformátor társa: Húsz János megjósolt volt, akkor 
már élt s bontogatta szárnyait. S mikor 1517-ben 
megkezdte énekét, egész Európa megrázkódott s azt 
többé már nem lehetett elhallgattatni.

8áss Béla,
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Gyász-ének
nt. Bartholomaeidesz János lelkész úr temetésekor. 

— 1900. február lé. —

A pályát megfutottam,
Előttem áll nyitottan 
Síromnak éjjele.
Poromban is imádlak 
Etetnek és halálnak 
Örök, hatalmas Istene!

Nincs fájdalom szivemben!
Oly jó  less ott pihennem,
Hol ég jutalma vár.
Enyészetet levetve 
Elek tovább örökre;
Nem pusztulás, üdv a halál!

Uram Te szólítottál,
Új élet és új oltár 
Van a felhők felett.
Szolgádat elbocsátod,
Légy mindörökre áldott.
Vedd, vedd' magadhoz telkemet!

D r . V ietórise József.

Hazai és külföldi hirek.
Püspöki egyházlátogatás. Gyurátz Ferencz, 

a dunántúli egyházkerület püspöke ez év május 
havában püspöki vizitáczióra készül a vasmegyei 
vend gyülekezetekbe. —  Hasonlóképen dr. Baltik 
Frigyes, a dunáninneni ev. egyházkerület püspöke 
is tovább folytatja tavaly megkezdett püspöki kör
útját s ez évijen a következő egyházakat látogatja 
meg: ápril 28-án és 29-én Körmöczbánya, ápril 
30-án és május 1-én Fakó-Vezekény, május 2-án és 
3-án Léva, május 4-én Nagy-Szelezsény és május 
5-én és 6-án Nemes-Kosztolány. —  Ezután Nógrád- 
megyében tart kánonszerű vizitácziót a következő 
sorrendben : I. csoport; Szirák május 26— 27., Den- 
geleg május 27—128., Bér május 28—29., Vanyarcz 
május 29—30., Guta május 3 0 —31. II. csoport: 
Losoncz június 9— 11., Ozdin június 11— 12., Málna- 
pataka június 12 — 13., Uhorszka június 13 — 14., 
Csehbrézó június 14— 15., Föltár június 15— 16., 
Kalnó-Garáb június 16— 17., Tamási június 17— 18. 
III. csoport: Maskova június 23— 24., Nagy-Libercse 
június 24— 25., Abelova június 25— 26., Polichno 
június 26— 27., Budalehota június 27 —28., Dobrocs 
június 28— 29., Lónyabánya június 29— 30., Szinó- 
bánya jún. 30. júl. 1., Turicska júl. 1— 2. napjain.

Választás. A szarvasi ev. egyház az Achim 
Ádám halálával megüresedett lelkószi állásra Scholtz 
Gyula f.-bakai ev. lelkészt választotta. Isten áldása 
kisérje a derék fiatal lelkész működését ezen új 
.működési terén is !

Felmentett apagyilkos. Ritka bűnügyi tárgya
lásról, illetve ítéletről hoznak hírt alapok. A nagy
váradi esküdtszék előtt legközelebb egy apagyilkos 
fiú állott, bizonyos ifj. Úri Zsigmond biharegvházi 
földbirtokos személyében, a ki az atyját szóváltás 
közben agyonütötte. Az eset mindenesetre vér- 
fagyasztó ; de annál meglepőbb az ítélet. Az esküd
tek felmentették a vádlottat s a mint írják, a közön
ség az ítéletet meg is éljenezte, mert a tanúvallo
másokból kitűnt, hogy a meggyilkolt apa valóságos 
hóhéra volt családjának. S az ember ezt olvasva, 
valóban azt kérdi: milyen apa lehetett az, a kinek 
meggyilkolását nem tartja büntetésre méltó cselek
ménynek az igazságszolgáltatás?

Ötös lakodalom. Párját ritkító családi ünnepély 
folyt le a minap Szob hont megyei községben. Az 
ünnepély központja Dudka József községi biró volt. 
E hó 18-án adta férjhez leányát, ugyan e napon 
házasodott meg két fia, ő ezüst lakodalmát, apja 
pedig arany lakodalmát tartotta. Az ünnepély a tem
plomban folyt le, a hol az egész község apraja- 
nagyja megjelent. Bizony ez ritka dolog; az Isten 
tartsa meg őket!

Gyógyíthatatlanok kórháza. Egy igen nemes 
emberbaráti intézmény van most keletkezőben. Eddig- 
elé ugyanis az egész országban nem volt olyan kór
ház, melyben a gyógyíthatlan betegek meghúzódhat
tak volna. Örömmel értesülünk azonban, hogy ez 
irányban is megkezdték már a kezdeményező lépé
seket s özvegy San Marco herczegné, szül. Nákó 
Milena úrnő áldozatkészségéből még ez év őszén 
nyilik meg Ó-Budán a gyógyíthatlan betegek kór
háza, az úgynevezett ‘ Irgalom háza». Az ügyet most 
tárgyalják a belügyminisztériumban.

A délafrikai háború. A harcztérről a legkülön- 
közőbb hirek érkeznek. E hó közepén azt írták a 
lapok, hogy Buller angol tábornok erősen kezdte 
szorongatni a búrokat s eddigi jó  állásuk elhagyá
sára kényszerítette őket. French ezredes meg a búrok 
által ostromolt Kimberlev várat szabadította fel. 
Sőt legutóbb arról is volt szó, hogy a búroknak egy 
jeles hadvezére, Cronje tábornok —  a ki, mellesleg 
legyen mondva, a búrok ref. püspöke —  megadta 
volna magát az angoloknak, de ezt a hírt most 
meghazudtolták. Újabban azonban megint azt írják, 
hogy a búrok összeszedték magukat s az angolok
nak nincs okuk rövid tartamú győzelmeikhez valami 
vérmes reményeket fűzni, mert a búrok, a mint 
magukat kifejezték, készek magukat az utolsó em
berig védelmezni. Az angol hadügyminisztérium a 
legközelebb újra 15 ezer embert s 1200 lovat kül
dött Afrikába. S a mint írják több százra menő 
lovat vásároltak össze az angolok itt hálunk az 
alföldön, a melyeknek szállítását el is kezdték már 
s e czélra egész hajókat istállószerűen alakítottak át.

Zsidók áttérése az ev. vallásra. Egy sziléziai 
evangélikus lelkész nem régiben egy munkában a 
zsidóknak az evangélikus vallásra való áttéréséről 
írt s kimutatta, hogy a XIX . század alatt Német
országban 22,424 zsidó tért az evangélikus vallásra; 
ezzel szemben a róm. katholikus vallásra nagyon 
kevesen térlek át.
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Éhínség Spanyolországban. Spanyolországból 
írják, hogy a munkásosztályok Andalúziában bor
zasztó helyzetben vannak. A folytonos esőzés aka
dályozza a mezei munkát és a munkások, kik egy 
nápról a másikra élnek, ébenhalnak. A munkások 
sok helyen csoportokba verődnek össze és a ható
ságtól fenyegetések közt követelnek segélyt. A spa
nyol kormány zavargásoktól fél és óvintézkedések
hez folyamodott.

Királynénk gyilkosa. Arról a gonosztevőről, 
a ki tavaly Erzsébet királynénkat meggyilkolta, írnak 
megint a lapok. Luccheni, a mint őt tudvalevőleg 
nevezik, a genfi (egyházban tölti ki büntetését, a 
mely életfogytiglani fegyházra szol. Eleinte külön 
sötét czellába vo't elzárva, nem régiben azonban 
bevitték a közös rabmunka-terembe. Sorsának jobbra 
fordulását azonban nem tudta megbecsülni, mert 
legközelebb azon ürügy alatt, hogy a fegyházigaz- 
gatóval akar beszélni, hozzá férkőzött s egy skatulya 
élesre hegyesített kulcsával ellene gyilkos merényle
tet követett el. De ideje korán legyűrték s bünteté
sét azóta megint súlyosbították, olyan zárkába zár
ván őt, hogy csak minden harmadnap lát napvilágot 
s naponta csak egy tál levest kap. Úgy látszik, hogy 
kutyából nem lesz szalonna.

Hogy lőnek a búrok. A most folyó délafrikai 
háborúval kapcsolatban megemlítjük, hogy egy né
met lap érdekes adatot közöl a búrok kitűnő jár
tasságáról a lövésben. Az illető lap ezeket írja: A 
búrok czélzási biztonságáról volt alkalmuk meggyő
ződni a berlini lövöldében a Loewe-féle fegyvergyár 
hivatalnokainak. Körülbelül négy év előtt Transvaal- 
ból öt úr érkezett ide, hogy az említett fegyergyárban 
nagyobb mennyiségű fegyvert rendeljenek Transvaal 
számára. A búrok maguk ellenőrizték a fegyverek 
kipróbálását. A gyár egyik magas hivatalnoka is 
jelen volt s a fegyver-munkások legjobb lövői által 
lövetett az 500 méternyi távolságra felállított alakra. 
A gyakorlott lövészek csaknem valamennyien czent- 
rumot találtak. Ezt azonban a búrok nem vették 
sokba, mert közönyösen vonogatták vállaikat. Szót
lanul vette kezébe a búrok egyike, egv 70 éves 
öreg úr, az egyik fegyvert s az alaknak élöször 
jobb, aztán bal szemét lőtte át. A harmadik lövés 
az alakot az egyenruha harmadik gombja alatt ta
lálta. Csaknem ugyan ily módon czélzott és lőtt a 
többi búr. De csaknem hihetetlen lövési bravúrt 
produkált az urak egyike, a mennyiben az alak 
feje körül gyors tüzelésben egy golyó-koszorút rög
tönzött. A legcsodálatra méltóbb ebben az volt, hogy 
a hat golyó egymástól pontos távolságban hatolt a 
czéltáblába, mintha a távolságokat előbb czentimé- 
ter mértékkel mérték volna ki. Midőn a búrok ki
tűnő czélzási képességét magasztalták, azt felelték, 
hogy otthon minden honfitársuk ily jól lő. Nem 
csoda, ha aztán olyan veszedelmes ellenfelek.

A protestánfcizmus terjedése Délameriká- 
ban. A délamerikai államokban a legutolsó időkig 
a pápisták kezében volt a vezérszerep. Mostanában 
azonban kezdenek már felszabadulni itt is a lelkek 
a pápás hatalom igája alól. így Argentínában —  a 
mi eddig szokásban volt —  fölmentették a katoná
kat és nemzetőröket a misén való köteles megjele

nés alól. A kultuszminiszter elrendelte a biblia olva* 
sását az iskolákban, miután a vezérszerepet játszó 
Anglia és Németország is bevitte a bibliát a nép
oktatásba. Protestáns istentiszteletek tartása és tem
plomok építése megengedtetett s ennek következtében 
Buenos-Ayresben rövid idő alatt kilencz prot. tem
plom fog épülni. Chiliben mozgalom indult meg 
független prot. egyház szervezése iránt. —  Ezek 
mind kedvező előjelek s az evangyéliom terjedése 
s annak világossága bizonyára ott is meghozza a 
maga áldásos következményeit.

A borpiacz helyzete Magyarországon. Az 
egész országban hallani panaszokat amiatt, hogy a múlt 
évi bortermés fölöslege, a mely pedig eladásra vár, 
nem kelendő, mert a magyar borok értékesítését a 
beözönlő olaszországi borok nehezítik. Sok helyen 
ugyanis az olasz borokat oly alacsony árakon hoz
zák forgalomba, hogy azokkal a hazai borok egyál
talában alig bírnak konkurálni. A múlt évben ugya
nis —  a mint írják —  ismét 1 225,254 métermázsa 
idegen bor érkezett piaczainkra és ezzel szemben 
kivitelünk csak 601,443 métermázsa volt, tehát még 
kevesebb, mint 1898-ban, a mikor 689,874 méter
mázsát vittek a külföldre. Az idegen borok között 
Olaszország veszi ki a legnagyobb részt, a mennyi
ben innen közel 900.000 métermázsa érkezett pia
czainkra.
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